
 

 

Januari 2015 

 
Till samtliga medlemmar i Whippet Race  

 
Nu är det återigen dags att rösta på förslag om ändringar i 
tävlingsreglerna. 
 
Denna gång gäller det: 
 
 
 

 
 

 Förslag 1; från Kenneth & Jenny Fandrey, Kalmar. 

 

 Ändring av tävlingsform WR 

 

 

 

 

 

 

Var vänlig att rösta Ja eller Nej i svarsrutorna på röstningsblanketten. 

 

 
Vänligen ber vi om att Ert svar inkommer snarast, dock 

 

senast den 8:e februari 2015 
 

Huvudstyrelsen Whippet Race 
 

genom 
 

Tomas Sjöberg – ordförande 



 

 

Förslag 1 Ändring av tävlingsform så de liknar SM-tävling 

 

Man kör två försök, sedan går 8 hundar med snabbaste tiden in i A-B semifinal osv. 

Därefter går man på placering 1-2:an i A-B1 går till A-final, 3-4:an i A-B1 går till B-

final. 1-2:an i  A-B2 går till A-final och 3-4:an i A-B2 går till B-final, osv. 

Precis som i en SM-tävling, dock med den skillnaden att föreningen står för lottningen 

av bur till finalerna för att tidsmässigt hinna med. 

 

Poäng tilldelas 1:an får 4 p, 2:an får 3p, 3:an får 2p och 4:an får 1p. 

Valfritt om föreningen vill ha könsdelat eller inte. 

 

Alla känner till tävlingsformen, man har semifinal och alla hundar går till final. Idag 

kan en snabbare hund få mindre poäng i en tävling än en långsammare bara för att 

man har "otur" och hamnar i "fel" semi-final. Blir inte rätt när man räknar 

poängrikast, tycker vi. 

 

Samtidigt stannar alla kvar till prisutdelningen vilket bidrar till trevlig atmosfär för 

oss hundägare och att man bara har en sorts tävlingsform. 

 

När det är tävlingar med semifinaler, har det visat sig att är när det för lite anmälda 

hundar, så blir det väldigt ojämna finaler, vilket inte gynnar, någon av hundarna som 

deltar i en final. 

 

Kenneth & Jenny Fandrey 

Kalmar 

 

 



 

 

Röstningsblankett 
 
Här kommer de förslaget som det ska röstas på i år. 
Tänk på att alla (som är fyllda 16 år) med inbetald ( till HS ) "25 krona eller 5 krona" för 2014 
i familjen har rösträtt. Var noga med att skriva in vem som röstar på de olika alternativen i 
svarsmailet. 
 
Glöm inte att uppdatera till er sektions kassör om det finns nya mailadresser eller kanske 
uppdaterade adresser i familjen. Det underlättar vid utskick såsom detta. 

Sätt ett X i Ja eller Nej rutan. 
  ______________________________________________________________________  

Röstning om ändrad tävlingsform för 2015  

Röstande 1 Ja Nej 

Förslag 1 = Vill du ha ändrad tävlingsform?   

 
Den röstande heter: .................................... .och är medlem i: .................................... -sektionen 

  ______________________________________________________________________  

Röstning om ändrad tävlingsform för 2015 

Ev. Röstande 2 Ja Nej 

Förslag 1 = Vill du ha ändrad tävlingsform?   

 
Den röstande heter ..................................... och är medlem i  ..................................... -sektionen 

  ______________________________________________________________________  

Om ni är fler än 2 röstberättigade i familjen så kopiera denna röstsedel! 

 

Vi vill ha Ert svar senast den 8:e februari 2015  

 

Svara gärna till: to_tomas@live.se 

eller 

Tomas Sjöberg 

Noravägen 167 

691 54 Karlskoga 


